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O dentista e voluntário 
Wolber Campos

Granjeiro do mês

Idosos de Cotia ganham 
isenção de até 2 horas

Zona Azul

22ª edição do Festival 
das Cerejeiras Bunkyos

São Roque

Granja News 
reuniu parceiros e 
amigos em evento 
voltado para seus 
leitores mirins na 
Sala Junior do 
Iguatemi Alphaville.
Enquanto os filhos 
se esbaldavam nos 
brinquedos da sala, 
os pais puderam 
realizar um produtivo 
networking antes e 
depois da sessão. 
Veja os detalhes do 
evento em matéria 
nesta edição.

Sessão 
Granja      
  Kids
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Leia. Dê sua opinião. Mande sugestões.
Sua participação é muito importante.

Você é nosso melhor parceiro!
Único Jornal da região

auditado pelo anunciante.

www.granjanews.com.br

Editorial

Não basta anunciar!
Tem que participar.
O Jornal Granja News tem como filosofia não só divulgar os clientes, mas tam-
bém de fazer com que cada cliente se interaja com os demais.
Fazemos várias ações para nossos clientes se conhecerem. Isso acontece em 
nossas festas de aniversários,  no Concerto de Natal no fim do ano, e também 
em nossas sessões de cinema.
Hoje em dia não basta apenas fazer o serviço contratado, temos que ir além das 
expectativas dos clientes.
Este mês realizamos a Sessão Granja Kids de cinema, exclusivamente só para os 
anunciantes do Jornal Granja News. Agradecemos a Cinépolis e ao Shopping 
Iguatemi Alphaville , que são grandes parceiros e que sempre nos atendem 
com a maior disposição.
O Hopi Hari também esteve em nosso evento dando ingressos a todos os pre-
sentes da sessão, e ao nosso cartunista Marcio Xkid que desenvolveu um dese-
nho especial  do Granja Kids na Copa para os nossos pequenos leitores.
Para este ano estamos em negociação para a realização de novos eventos em 
diferentes áreas.
Aqui na Granja Viana temos o lema que cada um mora em seu castelo e mal 
conhece o seu vizinho. Através do Jornal Granja News ,  queremos mudar este 
conceito,  trazendo os melhores restaurantes, os bares mais agitados, eventos 
badalados, toques de beleza, moda, bem-estar, decoração, cinema, teatro, en-
trevistas com celebridades da Granja Viana  e muito mais informações focadas 
no consumidor da região e de alto retorno ao anunciante.

A todos uma excelente leitura

Equipe Granja News
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Nossa equipe de 
experts em beleza 

está sempre à 
disposição para lhe 

atender bem!

Baratas·Aranhas
Cupim·FORMIGAS
Escorpião·Ratos
Empresa especializada em controle de pragas

11 2690-2072 / 11 99515-3716

Av José Giorgi, 1340
Tel: (11) 4551-0305 

97293-2222

Pescados frescos
Orgânicos sob encomendas
Frutas nacionais e importadas
Verduras frescas e higienizadas
Produtos orientais
Massas recheadas

Drograria

PopularECONOMIZE
DISK ENTREGA

Av. João Paulo Ablas, 265 - Granja Viana
(11) 4617-3524  /  4702-3520
Vargem Grande Paulista

Rua Ifema, 55 loja 04 Posto RT 44 
(11) 4159-4949                        
R José Manoel de Almeida 
(11) 4159-4296

Grátis na região

Clínica Veterinária
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Dr. Fernando Ferraz explica o Lip balance
Exclusivo

Você já ouviu falar em sorriso 
gengival? Sabia que 10% das 
pessoas na faixa dos 20 a 35 
anos de idade apresentam essa 
condição clínica, e que é possível 
corrigi-la de forma rápida e de-
finitiva, com um mínimo trauma 
cirúrgico?
É o que promete o granjeiro Dr. 
Fernando Ferraz, ex-aluno do 
Colégio Bandeirantes, graduado 
pela Faculdade de Odontologia 
da USP, pós graduado em micro-
cirurgia e teve seu título especia-
lista em Periodontia sob orienta-
ção do consagrado professor Dr 
Giuseppe Romito.
Após mais de uma década atu-
ando com cirurgia plástica gengi-
val, implantes e regeneração ós-
sea, Dr. Fernando percebeu que 
poderia intervir de forma pouco 
invasiva, corrigindo muitos casos 
de sorriso gengival.
E o que é o sorriso gengival? É a 

exposição acima de 3 mm de te-
cido gengival ao sorrir. Essa con-
dição clínica, apesar de não pa-
tológica, promove insegurança 
em situações diárias como reuni-
ões de trabalho e eventos sociais 
e o que o Dr. Fernando garante, 
é a reconquista da liberdade de 
sorrir espontaneamente, refletin-
do em ganho de autoestima e 
bem-estar.
Embora a cirurgia seja bucal, 
Dr. Fernando percebeu que os 
efeitos “colaterais “ do procedi-
mento afetam também o  rosto 
como um todo, sendo conside-
rada uma pequena cirurgia plás-
tica. “Quando a estrutura óssea 
é corrigida, o lábio se posiciona 
corretamente, e toda muscula-
tura envolvida no sorriso ganha 
tônus muscular, promovendo um 
efeito de lifting  facial”, explica 
Dr. Fernando.
Um sorriso bonito não é com-

posto apenas por dentes bran-
cos e alinhados, “Os pacientes 
estão cada vez mais exigentes e 
buscam hoje o equilíbrio entre a 
estética branca e rosa, e a posi-
ção do lábio nessa composição é 
fundamental”.
O periodontista destaca ainda 
a praticidade do procedimento 
que ele denominou “lip balance” 
que pode ser feita em consultó-
rio sob anestesia local, dura uma 
hora e meia e o paciente pode 
retomar sua vida normal após 
48 horas, apenas com pequenas 
restrições alimentares. 
O investimento para realizar os 
procedimentos vai de R$ 5 mil a 
R$ 8 mil.
Os resultados e objetivos da téc-
nica não apenas corrigem sorri-
sos, mas devolvem a auto estima 
e segurança ao sorrir com um 
custo muito inferior ao de uma 
cirurgia plástica convencional. 

Kartódromo Internacional Granja Viana

Rua Tomás Sepé, 443 - Granja Viana
Faça sua reserva em kartodromogranjaviana.com.br ou 4702 5055

Promoção válida durante o mês de março ou enquanto durarem nossos estoques

2ª a 6ª Feira - 17h às 19h30 e 23h e 23h30
Baterias abertas de 20 minutos

APENAS R$80
Traga um amigo e ganhe Traga um amigo e ganhe 

uma camiseta da
500 Milhas cada500 Milhas cada

Traga um amigo e ganhe 
uma camiseta da
500 Milhas cada

Por Victor de Andrade Lopes

Ficou curioso? 
drfernandoferraz@hotmail.com

www.sorrisogengival.com 
Tel.: 3644-6085

Enviada pela Paciente no quinto dia de recuperaçãoPré operatório
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Educadora física da Bodytech ressalta a 
importância de brincar

Fitness

Brincar é fundamental para o 
bom desenvolvimento da crian-
ça. Essa máxima vem sendo 
esquecida por muitos pais que 
não conseguem conciliar a roti-
na de trabalho e a vida pessoal. 
Resultado: os pequenos passam 
pouco tempo na companhia dos 
pais e muito tempo à frente da 
televisão. 
A grande pergunta é: qual a im-
portância dada ao ato de brincar 
na escola e em casa pelos pais? 
Muitas crianças que nasceram 
depois da década de 80 nunca 
participaram de brincadeiras sim-
ples e sadias como rolar no chão 
ou na grama, fazer cambalhotas 
em cima da cama dos pais, cor-
rer nas ruas, ficar com os joelhos 
ralados de tanto cair, escalar mu-
ros ou subir em árvores, empinar 
pipas, esconde-esconde, jogar 
bolinha de gude, brincar com as 
roupas e sapatos da mãe.  
“O simples ato de brincar com a 
criança é de extrema importância 
para ampliar os laços afetivos, 
ajuda desenvolver as habilidades 
motoras cognitivas como: aten-
ção, criatividade e memória. Os 
benefícios vão muito além. Es-
tar em movimento é um grande 
aliado ao combate à obesidade, 
proporciona o autoconhecimen-
to corporal – é um momento de 
experimentação do que o corpo 
é capaz, desenvolve a motricida-
de, brincar em vários ambientes 
(areia, grama, terra) para explorar 
e ter novas sensações. Interagir 
com outras crianças faz parte do 

desenvolvimento social, os pe-
quenos aprendem a negociar, 
dividir, estimula a criatividade, 
ganhar e perder – gera resiliên-
cia e a capacidade de lidar com 
frustrações, seguir em frente sem 
ressentimentos”, enfatiza Da-
nielli Damasceno, coordenadora 
Kids da Bodytech Granja Vianna.
Quanto mais as crianças têm 
oportunidades de aproveitar o 
dia a dia brincando, melhor será 
a sua condição física, coordena-
ção motora, autoconhecimento, 
sociabilização, entre outros itens 
que são importantes para ter um 
bom rendimento escolar. Mais: 
desta forma as chances de de-
senvolver alguma dificuldade de 
aprendizado serão menores. Por 
isso, a escola e a família podem 
e devem incentivar a prática de 
atividades lúdicas.
Sem isso, a criança não desen-
volve a consciência corporal, 
coordenação motora, tonicidade 
e outras capacidades essenciais 
para o processo de alfabetização 
e aprendizagem na fase escolar. 
O conhecimento do corpo e o 
brincar através do movimento 
desenvolve capacidades funda-
mentais para que a criança se 
torne mais segura, organizada e 
madura. 
Para pessoas que estão direta-
mente em contato com crianças 
vale ressaltar que brincar faz par-
te do desenvolvimento do ser 
humano. Desta maneira os “futu-
ros adultos” estarão preparados 
para enfrentar o mundo. É na 

brincadeira que elas descobrem 
que o corpo faz determinados 
movimentos e que estas ações 
causam consequências. 
Essas experiências proporcio-
nam uma ajuda magnífica para o 
inicio do período escolar. Os re-
sultados são acompanhados na 
alfabetização e aprendizagem da 
escrita. A criança segura melhor 
o lápis, aperfeiçoa a grafia, rola 
a mão sobre o papel e quando 
chega ao final da folha, não tem 
problema algum para parar de 
escrever naquela linha e continu-
ar a escrever na linha abaixo.

Para as crianças, o ato de brincar 
com as pessoas mais importan-
tes de suas vidas estreitam laços 
afetivos. São minutos ou instan-
tes de prazer e alegria que vão 
durar pela eternidade, propor-
cionando também aos progeni-
tores momentos de felicidade. 
Pais presentes têm mais chance 
de envelhecer tranquilamente 
com a certeza de que os filhos 
irão acompanhar passo a passo 
da sua velhice, da mesma manei-
ra que fizeram na infância deles.



PROMOÇÕES

INGRESSO
GRATUITO* POR SEMANA

BRINDE
UM

DESCONTOS

O PROGRAMA DE  VANTAGENS 
MA IS  D IVERT IDO DO BRAS IL .

MANIA
CINEMARK

CARTÃO NAS BILHETERIAS.
ADQUIRA JÁ O SEU

DEPOIS É SÓ SE CADASTRAR NO SITE
DA CINEMARK PARA COMEÇAR A APROVEITAR

TODOS OS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
E GANHAR UM INGRESSO, QUE

VALE PARA QUALQUER SESSÃO DE 2A A 5A,
INCLUSIVE PARA AS SALAS 3D E XD.

*ACESSE O REGULAMENTO EM 
CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA/REGULAMENTO E SAIBA MAIS.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Tue May 22 15:56:21 2018                     
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AS Campoli: assessoria contábil, financeira 
e empresarial com transparência e ética

Empresarial

Quem precisa de uma empresa con-
fiável para atuar na área de assesso-
ria contábil, empresarial, financeira 
e trabalhista serviço de assessoria 
contábil pode contar com um nome 
de tradição e respaldo no mercado.
Com escritório no coração de Al-
phaville, a AS Campoli Consulto-
ria e Assessoria Contábil atua com 
clientes de diversos setores e por-
tes, prestando um serviço completo 
para que o cliente foque na ativi-
dade de sua empresa enquanto as 
questões administrativas ficam em 
boas mãos.
A AS Campoli atua em diversas 
frentes hoje, buscando oferecer um 
atendimento completo. A equipe 
pode ajudar o cliente desde os pro-
cessos mais básicos como abertura 
e encerramento de empresas e au-
xílio com a burocracia de cadastro 
em órgãos públicos (serviços de 
assessoria empresarial) até a parte 
de assessoria contábil e financeira, 

auxiliando na apuração de tributos, 
relatórios, balanços, demonstrativos 
de resultados, contas a pagar, etc.
Atuam também na área de recur-
sos humanos, prestando auxílio 
na contratação e desligamento de 
colaboradores, gestão da folha de 
pagamento e assessoria em ações 
trabalhistas, bem como na parte de 
aposentadoria e benefícios previ-
denciários.
Os profissionais da AS Campoli são 
experientes e capacitados, ope-
rando com máxima eficiência sob 
a liderança de Alexandre Campoli, 
contador há mais de duas décadas, 
que nos recebeu em sua sala com 
uma belíssima vista de Alphaville e 
região. Ele tem experiência em atu-
ação com órgãos públicos como a 
Receita Federal, a Junta Comercial, 
prefeituras e governos estaduais.
Durante sua conversa com nossa 
reportagem, ele enfatiza muito os 
valores e princípios morais que nor-

teiam o trabalho da AS Campoli. 
“Quem me conhece sabe que bus-
co sempre ser correto e íntegro em 
tudo o que faço”, explica Alexan-
dre. Ele enfatiza ainda que todos os 
serviços da AS Campoli são presta-
dos tendo em vista as legislações vi-
gentes, com atenção especial para 
novidades e mudanças nas leis.
Ele e sua equipe acabam de se mu-
dar para o novo escritório, no 16º 
andar do Edifício Quebec na Ala-
meda Madeira, em Alphaville, um 
dos pontos mais nobres da Grande 
São Paulo. Confessadamente obce-
cado por organização, Campoli fez 
questão de deixar o escritório do 
jeito que queria. “Aqui os departa-
mentos estão todos devidamente 
separados e organizados e deixa-
mos tudo bem confortável. Gosto 
de receber meus clientes de modo 
que se sintam em casa”, diz.

Por Victor de Andrade Lopes

Serviço: AS Campoli Assessoria Contábil
Endereço: Alameda Madeira, 162, Conjunto 1603 (dentro do Edifí-

cio Quebec Business Center) – Alphaville, Barueri – SP
Contato: 4552-8400 / www.ascampoli.com.br

Atendimento  de noivas  e debutantes.
Amplo espaço para atendimento 

Thalita Maia e sua equipe altamente qualificada.

Av São Camilo,  186  - Fone 4612-2345

Negociação algo que vai além da relação de compra e venda

Você tem investido no treinamen-
to de sua equipe? Eles agem assim 
frente a uma negociação? Negociar 
é o processo de busca mútua de 
aceitação de idéias, propósitos e in-
teresses, visando o melhor resultado 
para ambas as partes, com a devida 
consciência que foram ouvidas, tive-
ram a oportunidade de se expressar, 
argumentar e barganhar, sendo o re-
sultado final melhor e mais elevado 
do que as posições individuais. 

Vamos destacar de forma objetiva os 
5 fundamentos  da ação comercial
Os melhores negociadores agem  e 
se orientam por metas e resultados, 
são conhecedores das condições 
propícias á ocorrência do clima da 
negociação.
1. Rapport: É a conversa informal e 
inicial que utilizanos , para estabelecer 
um primeiro contato, onde as pessoas 
envolvidas passam  a se sentir melhor 
e menos tensas. É o “quebra - gelo “
2. Atmosfera Facilitadora: É facilitar 
para que o interlocutor seja ele mes-
mo, sem se sentir ameaçado, julgado 
ou observado.
3. Empatia: É compreender (sem jul-
gar) o ponto de vista do interlocutor a 
partir do quadro de referência deste.
4. Consideração Positiva: É conside-
rar o interlocutor como um ser único , 
com valores , direitos e com a capaci-
dade de dirigir- se 
5. Inteligênica Emocional: Princípio 
de todo contato humano, é a capaci-
dade de agir de maneira inteligente, 

compreendida como a capacidade  
de administrar adequadamente o po-
tencial das emoções.
No entanto,  os estudos mostram que  
ceca de 65% das negociações fracas-
sam pela incapacidade dos negocia-
dores em dimensionar corretamente 
as emoções ao longo do processo.
Mais do que não agir inadequada-
mente ( ser arrogante, intimidar, ser 
descortês, adotar linguagem corporal 
negativa, ressaltar dificuldades, limites 
ou incapacidade da outra parte, dis-
cutir, ser intransigente, etc) é preciso 
estar preparado para assimilar cons-
trutivamente os revezes do contato , 
não se deixando envolver  pelo clima 
desfavorável.
Deixe claro a sua equipe que o suces-
so  de uma empresa, seja quais forem 
seus produtos e serviços, depende 
menos do produto ou serviço em si 
e muito mais da qualidade de relacio-
namento  humano que se estabelece 
com o cliente.

Helcio José Celi
Prof.Consultor Empresarial
helciojosec@gmail.com
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Seguindo sua tradição de bem-sucedidos eventos voltados para a comunidade de região, o Granja 
News promoveu na manhã do último domingo (24 de junho) a sessão Granja Kids de cinema na Cinépo-
lis do Iguatemi Alphaville. O encontro ocorreu na nova Sala Júnior da Cinépolis, aberta pela empresa em 
fevereiro deste ano e voltada para o público infantil.

Granja News promove sessão 
Granja Kids na Cinépolis do 
Iguatemi Alphaville
Por Victor de Andrade Lopes

Capa

créditos: Bruna Lopes @brunaclopes
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A ação foi uma parceria do jornal 
com a própria rede de salas de ci-
nema, repetindo uma receita que 
já havia se mostrado um sucesso 
em 2015, quando o Granja News 
e a Cinépolis promoveram uma 
sessão com o filme A Travessia.
O filme da vez foi Gnomeu e 
Julieta: O Mistério do Jardim, 
continuação do sucesso de 2011 
Gnomeu & Julieta. A trama acom-
panha os dois personagens do tí-
tulo em uma conturbada aliança 
com Sherlock Gnomes e seu fiel 
parceiro Watson numa busca por 
respostas para a misteriosa série 
de desaparecimentos de gnomos 
de jardim por toda a cidade de 
Londres.
Para os adultos, a sessão foi uma 
chance para realizar networking – 
e a presença de mais de 60 pes-
soas apesar de ser um domingo 
pela manhã foi mais uma prova 
de que não é por acaso que os 
pequenos empresários estão 
abocanhando uma fatia tão gran-
de do PIB brasileiro hoje.
Para a criançada, a manhã foi de 
diversão à beça nos brinquedos 
disponibilizados dentro da pró-
pria Sala Júnior – é aí que reside 
o diferencial do espaço, que foi o 
primeiro a ser aberto na América 
do Sul. Ele tem uma piscina de 
bolinhas, um tobogã com mais 
de 15m e poltronas diferenciadas. 
Nada mal, hein?
Além da própria sessão, o Granja 
News e a Cinépolis ofereceram 
outros diferenciais ao público pre-
sente, sem cobrar nada por isso. 
Todas as crianças ganharam um 
cartaz do Granja Kids para colorir, 
desenhado pelo cartunista Mar-
cio XKid, desenhista profissional 
e criador do personagem Granja 
Kids. Marcio faz caricaturas ao vivo 
em eventos, faz desenhos por en-
comenda para pessoas físicas e 
empresas.
Além disso, todos os convidados 
receberam um ingresso para o 
parque de diversões Hopi Hari 
– uma cortesia do presidente do 
parque, José David Xavier, com 
quem o jornal se reuniu dois dias 
antes da sessão. Os participantes 
puderam ainda se servir de refri-
gerantes e pipoca à vontade na 
bomboniere da unidade.
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Granjeiro do mês
Wolber Campos: ajudando 
quem mais precisa a sorrir
Neste mês de junho, o Granja 
News traz um Granjeiro do Mês 
que dedica boa parte de seu tem-
po aos outros. O dentista Wolber 
Campos, formado pela USP na 
mesma turma do Dr. Fernando 
Ferraz (cuja técnica de lip balan-
cing você conhece nesta mesma 
edição), ama a Granja e o verde, 
mas viaja bastante pelo Brasil 
atendendo voluntariamente pes-
soas carentes em nome do Insti-
tuto Brasil Solidário. Além disso, é 
fã de música e afirma com alegria 
estar aprendendo a tocar violão e 
ukelele. Conheça melhor sua his-
tória no depoimento abaixo:
“Eu tenho uma clínica em Carapi-
cuíba há 14 anos. No começo, eu 
morava em Pinheiros, a Granja era 
caminho e eu sempre a namorava. 
Há oito anos noivei e me mudei 
para a Saúde e comecei a passar 
três horas por dia no carro. Perce-
bi então que tinha de me mudar 
para mais perto e assim o fiz há 
seis anos.
Eu comecei a trabalhar como 
dentista com meu irmão, que se 
formou cinco anos antes de mim 
e tinha uma clinica perto de uma 
Cohab em Sapopemba. Uma ex-
namorada minha morava em Al-
phaville e quando eu voltava de lá 
pelo Rodoanel eu via Carapicuíba 
e pensava se não poderia abrir 
algo por ali. E aí eu explorei a ci-
dade e achei um consultório para 
alugar no Jardim Maria Beatriz.
Eu gosto muito da parte da natu-
reza da Granja e também o astral 
das pessoas daqui. Sem falar nos 

restaurantes e na vida noturna, 
pois gosto muito de sair. Frequen-
to o Felix Bistrot, o João do Grão, 
o Granjota, o Tantra, o Koban, o 
Ristorante e Canto, o Água Doce 
e o Shopping Granja Vianna. Um 
pouco antes de me mudar para 
cá aconteceu o desmate do Al-
phaville Granja Vianna, o que me 
chamou a atenção, e eu já tenho 
percebido uma diferença no trân-
sito e um aumento do número de 
condomínios.
Eu tenho um tio de considera-
ção que é dentista, minha mãe e 
minha tia faziam próteses e meu 
irmão também se formou em 
odontologia. Decidi seguir esse 
caminho e estou amando desde 
o início. E a odontologia me pro-
piciou a chance de trabalhar com 
projetos sociais.
Eu fui a Petrolina (PE) durante os 
anos em que estava me formando 
e fiquei em choque com as crian-
ças da periferia com dentes cheios 
de cárie. Em 2002, fui à festa de 
Nossa Senhora Achiropita, no Bi-
xiga, e descobri que eles manti-
nham um consultório lá. Todos os 
dias eles oferecem café da manhã 
e almoço para moradores de rua, 
e o consultório estava vazio. Aí co-
mecei a atender lá toda quarta de 
manhã para tratar os dentes deles.
Um dia, uma amiga quis fazer um 
projeto social com o Rally dos Ser-
tões, mas não conseguiu ir, então 
me indicou para ir no lugar dela. 
Foi aí que eu entrei em 2004 para 
o Instituto Brasil Solidário e come-
çamos a fazer projetos bienais no 

Nordeste. Estou prestes a ir para 
Ubajara (CE) por uma semana 
para um projeto de saúde que en-
volverá quatro dentistas e três mé-
dicos atendendo gratuitamente 
uma escola e uma comunidade.
Nesses projetos, eu faço preven-
ção, dou palestras e ensino a im-
plantar sistemas de escovação 
diária. Capacitamos professores 
para que ensinem as crianças a 
escovarem os dentes e os pais de-
pois vêm dizer que elas estão pe-
gando no pé deles para que eles 
também escovem (risos).
Eu também faço palestras de 
sexualidade, porque tem muito 
problema de gravidez precoce 
nessas cidades, e fazemos ainda 
palestras sobre drogas e saúde 
em geral (cuidados com o corpo, 
a importância de lavar as mãos, 
etc.).
Um dos projetos mais marcantes 
que fiz foi em Paraty-Mirim (Pa-
raty, RJ). O barco não conseguia 
chegar até a praia, então a gente 
tinha que levantar a cadeira por-
tátil de atendimento, andar com 
água até a cintura e embarcar ela. 
Outro lugar foi uma escola de pa-
lafita no Pará, onde atendemos 
uma comunidade de pescadores. 
Eles usam um método de pesca 
chamado curral, que são várias 
estacas fincadas no fundo do rio 
que vão afunilando até uma rede. 
Conforme a maré vem, a água faz 
barulho nas estacas e os peixes 
vão sendo redirecionados. É uma 
grande fartura.”

Por Victor de Andrade Lopes

Quer dar seu apoio ao Instituto Brasil Solidário? 
Acesso o site www.brasilsolidario.org.br e clique em 

“Como ajudar” no menu superior!
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Habitação
59ª edição da Festa de Santo Antônio

Projeto Eduka Vida de Karatê

Invasão de Área Publica 

Conselho Paroquial 
Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima

Visita à Secretaria

Sábado 09 o Secretário de 
Habitação Sérgio Folha pres-
tigiou a Atriz Renata Randel 
na abertura da 59ª edição da 
Festa de Santo Antônio. 
Linda apresentação da atriz 
mirim Renata Randel, que 
interpreta Bárbara na Nove-
la Carinha de Anjo, a festa 
contou com à presença de 
muitos fãs mirins que foram a 
prestigiar; além de cantar os 
sucessos da novela animou a 

criançada com seu hit “Bate 
Coração” que é sucesso nas 
principais plataformas digitais 
de música e YouTube; Renata 
também cantou uma de suas 
músicas novas “Amizade”. 
E para surpresa da criança-
da que acompanha a novela 
ela trouxe pra animar o seu 
pocket show o ator Pedro 
Miranda, que interpreta o 
Miguel que faz dupla com o 
Zeca (Jean Paulo). O ator can-

tou sua música “Curtição” e o 
sucesso internacional “Shape 
of you” que levantou a gale-
ra. Os dois encantaram a to-
dos num dueto lindo, onde 
lançaram em primeira mão, 
a música “Ainda é cedo”. No 
final fizeram uma interação 
com a plateia de perguntas 
e respostas para os fãs que 
ganharam bottons, mochilas, 
almofadinhas e direito a fotos 
no final do show.

Sábado 09, o Secretário de 
Habitação Sérgio Folha es-
teve no espaço do Projeto 
Eduka Vida de Karatê, dos 
Professores Sensei Fernanda 
e Sensei Gil Pereira, no jardim 
Barro Branco; onde parceiros 
do projeto promoveram uma 
feijoada com a finalidade de 
arrecadar fundos para a dis-

puta do campeonato Brasilei-
ro que será em Joinville  no 
estado de Santa Catarina. 
Cotia será representada com 
6 atletas do projeto.
Para saber mais sobre o pro-
jeto acesse: https://www.fa-
cebook.com/ProjetoEdukaVi-
daKarateDo/

Nesta manhã recebemos na 
Secretaria de Habitação, a 
Irmã Maria Francisca de Jesus, 
responsável pelo Lar Infantil 

Coração de Jesus, a Diretora, 
Cleide A Neves, discutimos 
problemas da comunidade 
Parque Rizzo e soluções a se-

rem dadas pela Comunidade 
e poder Público. 

A partir de denúncia anônima 
feita dia 07/06/18, foi requisi-
tado vistoria para inibir inva-
são de área pública em vias 
de implantação na Avenida 
Tore Albert Munck, altura do 
número 252.
Após constatação de ser área 
pública, foi feito diligência no 
local para levantamento da si-
tuação da invasão.
Foi constatado que a área es-
tava cercada por arame farpa-
do e capinado, evidenciado 
que em breve seria colocada 
em prática a invasão com di-
visão do local em lotes.

No dia 12/06/18 em conjunto 
as Secretarias de Habitação e 
de Obras e Serviços, fizeram 
a derrubada dos piquetes e 
retirada de cerca de arame 
farpado e será feito o moni-
toramento para evitar novas 
tentativas de invasão. 
A Prefeitura de Cotia vem in-
tensificando a fiscalização de 
obras irregulares, bem como 
o parcelamento irregular de 
solo e invasões de terras pú-
blicas. As ações vem acon-
tecendo em conjunto com 
as secretarias de Habitação, 
Obras e Serviços Urbanos, 

Segurança Pública, Desenvol-
vimento Social e Meio Am-
biente e Agropecuária.
“Estamos fortalecendo a fis-
calização para combater as 
obras sem licenciamento mu-
nicipal, parcelamento e o uso 
e ocupação irregular do solo. 
Além das autuações e do 
trabalho de coibir as irregu-
laridades”, destacou Sérgio 
Folha. “Com a parceria entre 
as secretarias, conseguiremos 
fazer um trabalho eficiente de 
fiscalização”, completou.

Na terça feira, 22 de maio, 
Fernando e Fredson estive-
ram representando a secreta-
ria de habitação, no conselho 
Paroquial da Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima (Água 
Espraiada) que o ocorreu na 
comunidade Santa Luzia (jd. 
Japão).
O conselho foi conduzido 
pelo Pároco Padre Douglas 
Dias, estiveram presentes lí-
deres e coordenadores das 
comunidades: Matriz Nossa 
Senhora do Rosário de Fáti-
ma, Comunidade Santa Luzia, 
Comunidade Nossa Senho-
ra das Candeias (Guarinos), 
Comunidade Santa Teresinha 
(Caete), Comunidade São 
José (Remanso II), Comunida-

de São Bento (Água Espraia-
da – Pedro Vaz), Comunidade 
Santa Teresinha (Nhambuca), 
Comunidade Mãe Rainha 
(Jardim Japão), Comunida-
des São Francisco de Assis e 
Nossa Senhora do Carmo (Pa-
trimônio do Carmo) e Comu-
nidade de Base (Pereiras II).
Aproveitaram para agradecer 
o vereador Celso Itiki, Secre-
tário de Habitação Sérgio 
Folha e ao Prefeito Rogério 
Franco pelo apoio na Festa 
da Padroeira; também solici-
taram um CRAS, a construção 
de uma creche, recapeamen-
to e lombadas para o bairro 
Água Espraiada. As solicita-
ções já foram encamonhadas 
ao Prefeito Rogério Franco.
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Cotia

Idosos de Cotia ganham isenção de  
até duas horas na cobrança de Zona Azul

PA de Caucaia do Alto ganha 
aparelho digital para raio-x
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O prefeito Rogério Franco sancio-
nou a Lei 2.011/2018 que garante 
gratuidade pelo período de até 
duas horas de permanência no 
estacionamento rotativo, a Zona 
Azul, para veículos conduzidos 
ou que transportam idosos com 
idade igual ou superior a 60 anos, 
mediante cadastramento junto à 
Secretaria de Transporte e Trân-
sito (Settrans), responsável pela 
emissão do cartão de estaciona-
mento especial.
“Este benefício reforça a preocu-

pação desta gestão com a pro-
teção da dignidade da pessoa 
com um olhar especial para este 
público”, disse o prefeito Rogério 
Franco. A nova Lei também alte-
ra o artigo 4º da Lei 555/1993, 
incluindo os parágrafos V e VI, 
que isenta o pagamento de Zona 
Azul aos veículos conduzidos e 
ou que transportam pessoas com 
deficiência, independentemen-
te do tempo de permanência e, 
para os veículos utilizados pelos 
oficiais de Justiça durante o de-

sempenho das funções do cargo. 
Estas isenções (parágrafos V e VI) 
constam na Lei 910/1998 e, com 
a alteração, passam a constar na 
Lei 555/1993, completando to-
dos os públicos beneficiados com 
isenções.
Em todos os casos em que a Lei 
555/1993 isenta o pagamento de 
Zona Azul, o motorista estará su-
jeito à fiscalização e à penalidade 
caso não esteja cadastrado na Se-
cretaria de Transporte e Trânsito 
(Settrans).

A Prefeitura de Cotia implan-
tou uma nova sala de exame de 
Raio-X no Pronto Atendimento 
de Caucaia do Alto e instalou um 
novo aparelho digital para realiza-
ção do exame. Mais tecnológico 
e seguro. A antiga sala de Raio-X 
passou por adaptações em con-
formidade com o preconizado pe-
los padrões da Vigilância Sanitária.
“Criamos melhores condições de 
realização do exame com a insta-
lação de um equipamento mais 
moderno e eficiente que melho-

ra de sobremaneira a qualidade 
das imagens, uma vez que esta 
imagem é digitalizada”, explicou 
Magno Sauter, Secretário de Saú-
de.
Desde 2017, a Prefeitura de Cotia 
tem investido pesado na melhoria 
dos serviços de saúde. Os inves-
timentos já resultaram na implan-
tação de uma sala de exames 
cardiológicos na Policlínica do 
Portão, aquisição de aparelhos de 
eletrocardiograma para todas as 
Unidades Básicas de Saúde, me-

lhorias na infraestrutura das UBS’s 
com manutenções, informatiza-
ção das farmácias e das Unidades 
de Saúde, implantação do prontu-
ário eletrônico.
“Por determinação do prefeito 
Rogério Franco, será contratada 
a reforma completa de todas as 
Unidades de Saúde, em breve 
vamos inaugurar a 26ª UBS, no 
Jardim Petrópolis, já está em lici-
tação a construção do novo PA de 
Caucaia do Alto, temos avançado 
bastante”, disse Magno Sauter.

Veículos conduzidos ou que transportam pessoas com deficiência e os 
carros de oficiais de justiça, durante o expediente, já contam com benefício
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Educação
Trinta e duas escolas são totalmente 
reformadas pela Prefeitura

Relação das 32 escolas
CE Bairro São Miguel
CE Danielli Albuquerque Mathias
CE do Atalaia
CE Granja Carolina
CE Granja Carolina II
CE Ho Deh Kong
CE João Pires Mendes
CE José Roberto Maceno
CE Odária Mendonça Fonseca
CE Vitória Régia
EM Bairro São Miguel
EM Cândido Pinto
EM Chácara Cantagalo
EM Crianças de Cotia
EM Ednéia dos Santos Pires
EM Ernesto B. de Camargo
EM Francisco Ambrosio Azevedo
EM Francisco Ferreira
EM Idalina Godinho da Silva
EM Isabel Ribeiro Leal Leite
EM Jardim Isis
EM Jardim Panorama
EM Jardim Rosalina
EM João J. Juvenal Ricci Ayres
EM Joaquim Pereira da Silva
EM José Manoel de Oliveira
EM José Mendes da Silva
EM Prof. Maria Ap. de Ol. Pedroso
EM Prof. Dr. Osny F. da Silveira
EM Portal da Primavera
EM Pref. Ivo Mario Isaac Pires
EM Samuel da Silva Filho

No início do ano, o prefeito Rogério 
Franco iniciou a reforma completa 
de 32 escolas municipais, um inves-
timento na ordem dos R$ 7 milhões. 
O trabalho envolveu intervenções 
na parte elétrica, hidráulica, pintu-
ra, substituição de portas, vidros, 
telhas, instalação de grades, toldos, 
entre outros. A reforma já está con-
cluída e as escolas foram entregues 
novinhas para a população.
Entre as escolas reformadas está a 
EM Crianças de Cotia, no Parque 
Miguel Mirizola. A unidade escolar é 
uma das maiores da cidade, atende 
mais de 1.160 alunos e estava em 
situação bastante precária. “Foi fei-
to todo o trabalho de pintura, troca 
de vidros quebrados, portas foram 
substituídas e grades de segurança 
instaladas”, disse o prefeito Rogério 
Franco. De acordo com ele, as me-
lhorias não param por aí. “Em 2017, 
algumas escolas já haviam recebido 
reparos, fizemos a reforma destas 
32, e vamos fazer o mesmo traba-
lho em outras unidades até termos 
todas as escolas reformadas”, com-
pletou Rogério Franco.
Na escola da Chácara Cantagalo, a 
Prefeitura implantou corrimão em 
uma rampa, implantou mais bebe-

douros e todos passaram a contar 
com torneira de pressão, piso de 
uma das salas de aula foi trocado, 
entre outras melhorias na escola. 
“Ficou mais bonita sim, a situação 
não era boa”, avaliou uma mãe 
de aluno que se identificou como 
Sônia. “Tem uma parte que cho-
via dentro do refeitório e as telhas 
foram trocadas, ficou bom”, com-
pletou.
Além da reforma das escolas, a Pre-
feitura de Cotia também substituiu 
toda a mobília e carteiras de alunos 
que estavam com problemas. “Co-
tia vive um novo momento na edu-
cação. Com planejamento vamos 
melhorando a qualidade de vida 
das pessoas e levando benefícios 
para todas as regiões da cidade”, 
salientou o prefeito. Ele lembrou 
ainda, que este ano os cerca de 30 
mil estudantes da rede municipal 
receberam material escolar, foram 
implantadas lousas digitais em 70 
escolas de Ensino Fundamental, 
todas escolas passaram a oferecer 
merenda de qualidade com car-
dápio balanceado e que, no início 
do segundo semestre letivo, os uni-
formes escolares começarão a ser 
entregues.

Cotia vive um novo momento na Educação: melhoria na qualidade da merenda, entrega de materiais escolares, substituição de 
mobílias e carteiras, implantação de lousas digitais e, no segundo semestre, entrega dos uniformes
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Como a tecnologia tem 
prolongado as feiras de negócios no Brasil

Três dias para aproveitar o Sakura Matsuri no Kokushikan

M.I.C.E.

São Roque

A tecnologia se move a passos 
tão rápidos que, se não estiver-
mos em constante atualização, 
ficamos para trás. No mercado 
de feiras e eventos não é diferen-
te e, quem se preparar, poderá 
aproveitar as novas oportunida-
des que estão surgindo. 
A revolução digital está cada 
vez mais presente em debates e 
visões sobre o futuro das feiras. 
Temas como Internet das coisas 
(IOT), realidade aumentada, re-
alidade virtual, inteligência arti-
ficial  entre tantas outras, estão 
aprimorando e experiência fa-
ce-to-face dos eventos. Com a 
ajuda da tecnologia, as feiras re-

verberam na tela dos aplicativos, 
mídias sociais e digitais, prolon-
gando sua duração para antes e 
após sua realização.  
Mas para isso é preciso que você 
e sua empresa estejam prepara-
dos para tirar o melhor proveito 
de toda esta movimentação, 
fazendo realmente valer o in-
vestimento na participação em 
uma feira ou na realização de um 
evento. 
Abandone velhos conceitos, de-
senvolva empatia, experimenta-
ção e colaboração, seja criativo e 
capaz de inovar. Procure enten-
der o problema e não esqueça 
que testar é essencial. 

No entanto, por mais que a tec-
nologia já seja uma realidade, a 
conectividade brasileira – seja 
através do 4G ou do wifi nos pa-
vilhões – ainda é um dificultador 
que precisa ser superado. Este 
ainda é um grande desafio a ser 
superado. Quando tive a oportu-
nidade de visitar a Feira Mundial, 
em Milão, mesmo com 40 mil 
visitas diárias o sinal era perfeito 
e rápido. No Brasil os centros de 
convenções ainda precisam, de 
alguma forma, investir e solucio-
nar este grande desafio.

Otávio Neto

e m p r e e n d e d o r i s m o , 
lançamentos, negócios,  
e n t r e t e n i m e n t o ,
turismo, feiras e m.i.c.e.

youtube/ 
PROGRAMARADARTV

SEGUNDA-FEIRA | ÀS 22h50
Sinal aberto digital em todo o Brasil
www.cnt.com.br

facebook.com/gruporadarcomunicacao

radar_television_250x40.indd   1 07/06/2018   14:17:59

Neste ano comemorativo aos 
110 anos da imigração japonesa 
no Brasil, teremos novidades na 
22ª edição do Festival das Cere-
jeiras Bunkyos – Sakura Matsuri, 
do Centro Esportivo Kokushikan 
Daigaku, em São Roque. A festa 
terá início no próximo dia 7 de 
julho, sábado, e prosseguirá até 
o feriado do dia 9 de julho.
“Com o feriado de 9 de julho 
justamente na segunda-feira, 
acreditamos que poderíamos 
oferecer ao público um dia a 

mais para aproveitar o Sakura 
Matsuri”, afirmou Celso Mizu-
moto, coordenador do evento.
A presidente do evento, Teruco 
Kamitsuji, garante que “mesmo 
na segunda, todas as atrações 
do final de semana estarão man-
tidas”. E completa, “queremos 
oferecer uma dia a mais para 
todos poderem admirar a beleza 
das cerejeiras floridas”.
Além do espetáculo protagoni-
zado pelos 400 pés de cerejeiras 
floridos, o Sakura Matsuri tam-

bém prepara atrações que fa-
zem deste Festival um dos mais 
concorridos da região.
ATRAÇÕES
As apresentações do show de 
palco, coordenado por Jorge 
Suzuki, já estão confirmadas 
para os três dias de Festival. Enti-
dades nipo-brasileiras da região 
e artistas convidados participam 
animando o evento e celebran-
do a alegria da vida. Uma pro-
gramação que traz shows de 
música e dança, além de de-

monstrações de artes marciais.
SERVIÇO
22º Festival das Cerejeiras 
Bunkyos – Sakura Matsuri
Dias 7, 8 e 9 de julho de 2018, 
das 10h às 17h
Local: Centro Esportivo Kokushi-
kan Daigaku
Estrada do Carmo, 801 – Bairro 
do Carmo – São Roque-SP
Entrada Franca (contribuição por 
veículo R$ 30,00 - concorra ao 
sorteio de uma TV)
Informações: (11) 3208-1755

22º FESTIVAL das CEREJEIRAS BUNKYOS 





桜

07 - 08 e 09 de julho
 

sakura
matsuri

Local: Centro Esportivo Kokushikan Daigaku
Estrada do Carmo, 801 - Bairro do Carmo - São Roque (SP)

praça de alimentação |  shows artísticos
concurso de fotograa | ocinas culturais

Contribuição por veículo: R$ 30,00 (concorra ao sorteio de uma TV)

Evento comemorativo aos

Informações: 11 3208-1755 | matsuri@bunkyo.org.br
www.bunkyo.org.br

10h às 17h

Apoio

Associação Cultural e Esportiva Vargem Grande Paulista
Associação Cultural de Mairinque
Associação Mallet Golf Kokushikan
Cotia Seinem Renraku Kyoguikai

Realização e Organização

Foto: Jéssica Sartori Ramos Fonseca   

Patrocínio

CONSULADO GERAL DO JAPÃO
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#DescontoNaHoraBaixe 
o app 

Yenius e 
aproveite

Hotéis
Pousadas
Passeios
Teatros
Pets
Restaurantes

Cervejarias
Bares
Pizzarias
Estéticas 
Barbearias
Academias

Postos de 
gasolina
Auto peças
Decoração
Moda yenius

seu desconto na hora

Auto

Volare Serviços Automotivos chega 
à Granja prometendo qualidade de 
concessionária com preço de bairro
Finalmente, os granjeiros têm 
uma oficina mecânica de con-
fiança no coração do bairro. A 
Volare Serviços Automotivos já 
está em operação na Rua José 
Félix de Oliveira e promete um 
serviço de mecânica, funilaria e 
pintura tão bom quanto o das 
concessionárias e por um preço 
comparável ao das mecânicas 
de bairro, tanto para carros na-
cionais quanto para os importa-
dos.
A história da Volare começa em 
2012, em Osasco, onde surgiu 
com outro nome. Lucas Camar-
go, que já gostava de mexer 
com mecânica desde criança, 
é um dos fundadores. O sócio, 
José Camargo, entrou no ano 
seguinte após anos trabalhan-
do na área de construção. Lucas 
chegou a trocar a oficina pela 
engenharia de materiais e me-
talurgia, sua área de formação, 
mas decidiu voltar quando iden-
tificou uma lacuna – a lacuna 
que ele promete preencher com 
a Volare.
“Eu quero unir o serviço de 
bairro com a qualidade de uma 
concessionária”, diz Lucas em 
entrevista concedida na oficina. 
“Quero trabalhar para aquele 

cliente que foge das conces-
sionárias por causa dos custos 
altos, não tem um mecânico de 
confiança e não se sente confor-
tável em levar àquelas oficinas 
de garagem que não têm pro-
cedimento, prazo, funcionário e 
CNPJ.”
Neste ano, a oficina chegou à 
Granja em busca de um padrão 
melhor de veículos e para fugir 
da concorrência demasiada-
mente intensa de Osasco. “Ali 
era um leilão. Você cobrava R$ 
300 reais por um serviço e co-
meça a ter de cobrir ofertas dos 
vizinhos, que muitas vezes fazem 
um trabalho artesanal e com ou-
tros materiais”, lamenta Lucas.
A oficina tem recebido muitos 
carros fabricados a partir de 
2010. São carros que já saíram 
do prazo de garantia e passam 
a onerar o bolso do proprietário 
até para uma simples troca de 
óleo. “Eu cobro menos da meta-
de pelo mesmo óleo e o mesmo 
filtro. Os próprios clientes aqui 
me pediram para eu não cobrar 
caro porque granjeiro não é rico. 
E eu sei disso, antes de ter a ofi-
cina eu já era morava aqui há 20 
anos”, diz.
Além disso, Lucas quis manter 

um ambiente granjeiro na Vo-
lare. “É a única oficina em que 
você entra e não vê só um gal-
pão cheio de carros.  
Eu preservei as árvores e man-
tive esse apelo ecológico da 
Granja”, conta.
Hoje, a Volare é referenciada 
das seguradoras Tokio Marine, 
Porto Seguro, Itaú e Azul, o que 
garante um fluxo regular de ve-
ículos. Mas Lucas não tem a in-
tenção de superlotar a oficina. 
“Eu quero manter a equipe pe-
quena para que eu possa acom-
panhar tudo de perto. Eu estou 
sempre aqui supervisionando os 
processos”, garante. A equipe 
é experiente e constantemente 
atualizada e treinada. A Volare 
oferece também serviço de leva 
e traz e faz até orçamento na 
própria casa do cliente.
Dentre algumas figuras ilustres 
que já passaram pela oficina 
está o ex-jogador de futebol 
Wladimir Rodrigues dos Santos, 
entre outros famosos da Granja.
No mesmo espaço da Volare, 
serão oferecidos também os 
serviços da Aquanon, marca es-
pecializada em lavagem a seco, 
espelhamento e higienização.

Por Victor de Andrade Lopes

SERVIÇO: VOLARE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
ENDEREÇO: Rua José Félix de Oliveira, 473, Granja Viana, 

Cotia – SP HORáRIO DE FUNCIONAMENTO: De segunda a 
sexta, das 8h-19h; sábado das 8h-16h
CONTATO: 3654-4261 / 4777-9738
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